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Z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa
ręce pierwszy w tym roku numer Biuletynu Programu „Bezpieczna Chemia”.
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W numerze przedstawiam Państwu relację z I Seminarium „Bezpieczna Chemia”, które w całości poświęcone było zagadnieniom bezpieczeństwa
pracy oraz było połączone z warsztatami efektywności energetycznej.
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Z cyklu znalezione w internecie :)

W Biuletynie nie zabraknie również danych statystycznych dotyczących wypadkowości przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych z
I-III kwartału minionego roku.
Głównym tematem niniejszego numeru będą
kwestie dotyczące Dyrektywy Seveso III w otoczeniu prawnym.
W Biuletynie zamieszczam również aktualności z
życia Programu oraz dawkę humoru BHP.
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I Seminarium Bezpieczna Chemia

nia.

5 listopada 2014 r. w hotelu MDM przy Placu Konstytucji 1 w Warszawie odbyło się I Seminarium
„Bezpieczna Chemia”. Organizatorem Seminarium
była Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Partnerem Strategicznym Seminarium był między innymi
PKN ORLEN S.A. oraz Grupa Azoty S.A.

6.

Karata korporacyjna - zintegrowane zarzadzanie tożsamością pracowników.

7.

Warsztaty Projektu SPICE 3 Efektywność energetyczna a bezpieczeństwo procesowe.
Wymiana najlepszych praktyk: IBM, UDT, FOEiG, KAPE.

Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli
PKN ORLEN S.A., Grupy Azoty S.A., Urzędu Dozoru
Technicznego czy też Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy.
To pierwsze, ale nie ostatnie Seminarium zorganizowane w ramach Programu „Bezpieczna Chemia”. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału
w kolejnych edycjach tego wydarzenia. Szczegóły
dostępne na stronie Programu:
www.programbezpiecznachemia.pl

Fot. UDT — Przemysław Ligenza — Wiceprezes UDT.

Seminarium w całości poświęcone było kwestiom
bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej i
było połączone z warsztatami programu SPICE3 .

Fot. Promotor BHP — Artur Kopeć — Członek Zarządu Grupy
Azoty S.A.

Tematyka Seminarium obejmowała zagadnienia:
1.

Program „Bezpieczna Chemia” jako element
służący poprawie bezpieczeństwa w polskim
przemyśle chemicznym.

2.

Bezpieczeństwo Kontraktorów jako element
poprawy bezpieczeństwa pracy.

3.

Ekonomia, rynek, bezpieczeństwo gospodarcze a przemysł chemiczny.

4.

Bezpieczeństwo - jeden z najważniejszych
tematów w Grupie Azoty.

5.

Dyrektywa Seveso III i planowany jej wdroże-

Fot. Promotor BHP — Dariusz Loska — Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN S.A..
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Bezpieczeństwo pracy w liczbach – statystyka wypadków przy pracy w I-III kwartale
2014 roku
W trzech pierwszych kwartałach minionego roku w przetwórstwie przemysłowym ogółem wypadków przy
pracy było mniej o około 1,6 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2013.
W przemyśle chemicznym liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy również uległa niewielkiemu
zmniejszeniu i wyniosła 1 985 poszkodowanych, co stanowi 10,6% całkowitej liczby poszkodowanych w
przetwórstwie przemysłowym. Tym samym przemysł chemiczny zajmuje trzecie miejsce wśród najbardziej
niebezpiecznych sektorów przetwórstwa przemysłowego. Największą liczbę wypadków zarejestrowano w
przedsiębiorstwach produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w wysokości 1 413 poszkodowanych.
Natomiast w sekcji produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków nastąpił diametralny
spadek wystąpień zdarzeń niepożądanych o ok. 31,2 %.
Tabela 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem w przetwórstwie przemysłowym oraz przemyśle
chemicznym wg sekcji i grup PKD w liczbach bezwzględnych.
Ogółem
I-III kw. 2013

I-III kw. 2014

Dynamika
2013/2014 [%]

Przetwórstwo przemysłowe ogółem

19 102

18 789

98,4

Przemysł chemiczny ogółem

2 011

1 985

98,7

420

442

105,2

189

130

68,8

1 402

1 413

100,8

Wyszczególnienie

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Źródło: Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2014 r. – GUS, grudzień 2014

Wykres 1. Porównanie liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przemyśle chemicznym wg
grup PKD w I-III kwartale 2013 r. oraz I-III kwartale 2014 r. (w liczbach bezwzględnych).
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Rozpatrując całkowitą liczbę wypadków przy pracy w zależności od wymiaru obrażeń zdecydowaną
większość stanowią wypadki lekkie. Odnotowano spadek wypadków powodujących ciężkie oraz lekkie
uszkodzenia ciała, natomiast liczba wypadków śmiertelnych w porównaniu z rokiem ubiegłym pozostała
bez zmian.
Tabela 2. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w przemyśle chemicznym według skutków wypadków,
wg grup PKD w liczbach bezwzględnych.

Śmiertelnych
I-III kw.
I-III kw.
2013
2014
4
4

Wyszczególnienie
Przemysł chemiczny ogółem
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych

W wypadkach
Ciężkich
I-III kw.
I-III kw.
2013
2014
17
12

Lekkich
I-III kw.
I-III kw.
2013
2014
2 001
1 969

2

2

4

3

414

437

1

-

-

-

188

130

1

2

13

9

1 399

1 402

Źródło: Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2014 r. – GUS, grudzień 2014

Analizując zarejestrowane wydarzenia niezgodne z właściwym przebiegiem procesu pracy, które wywołało wypadek (wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego) najczęściej występującym było poślizgnięcie się, potknięcie lub upadek osoby na tym poziomie co wykonywana praca (228 poszkodowanych) oraz załamanie czynnika materialnego w postaci uderzenia z góry poszkodowanego (110 poszkodowanych).
Tabela 3. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w przemyśle chemicznym według wydarzeń będących
odchyleniem od stanu normalnego, powodujących wypadki, wg grup PKD w liczbach bezwzględnych.

Wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego

Wyszczególnienie

Przemysł chemiczny ogółem
Produkcja chemikaliów i
wyrobów chemicznych
Produkcja podstawowych
substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Produkcja wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych

Odchylenie
związane z
elektrycznością

Wybuch

Pożar,
zapłon

1 985

4

2

442

-

130

1 413

Ogółem

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie czynnika
materialnego

Poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek
osoby
Na tym saZ wysomym poziokości
mie

Z góry
(uderzenie)

Do dołu
(wciągnięcie)

Na tym samym
poziomie

10

110

23

78

88

228

2

10

19

7

14

20

60

-

-

-

8

1

2

11

31

4

-

-

83

15

62

57

137

Źródło: Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2014 r. – GUS, grudzień 2014

W rozpatrywanym okresie wśród wydarzeń powodujących uraz (psychiczny lub fizyczny) spowodowany
przez czynnik materialny dominuje kontakt z przedmiotem ostrym (369 poszkodowanych), uderzenie przez
obiekt (299 poszkodowanych) oraz uwięzienie lub zmiażdżenie (199 poszkodowanych).
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Tabela 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w przemyśle chemicznym powodujących uraz u osoby
poszkodowanej wg grup PKD w liczbach bezwzględnych.
Wydarzenia powodujące uraz
Kontakt z
Wyszczególnienie

Przemysł chemiczny
ogółem
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz
leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych
Produkcja wyrobów z
gumy i tworzyw
sztucznych

Uderzenie przez
obiekt

Uwięzienie,
zmiażdżenie - w,
pod, między

Oddziaływanie
promieniowania,
hałasu,
światła,
ciśnienia

Przejaw
agresji ze
strony człowieka lub
zwierzęcia

369

299

199

1

4

37

31

65

40

-

1

4

1

11

8

6

-

1

28

15

327

226

153

1

2

elektrycznością przez
dotyk bezpośredni

płomieniem lub
gorącym/
płonącym
obiektem/
środowiskiem

niebezpieczny
mi substancjam
i chemicznymi

przedmiotem
ostrym

1 985

1

54

53

442

-

22

130

-

1 413

1

Ogółem

Źródło: Wypadki przy pracy w okresie I-III kwartał 2014 r. – GUS, grudzień 2014

Opracowanie: Klaudia Kleps, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
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Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym - Dyrektywa Seveso III
i przepisy polskie
pośrednio do prawa krajowego państw członkowskich, przy czym należy pamiętać, że państwa
członkowskie nie mają obowiązku implementowania dosłownie zapisów dyrektyw.

1 lipca 2012 r. w Dzienniku Urzędowym UE została
opublikowana trzecia, nie licząc dyrektywy zmieniającej, dyrektywa dotycząca przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich
skutków – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi
z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a
następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE
zwana Dyrektywą Seveso III [1]. Po raz pierwszy dyrektywa dotycząca poważnych awarii nie została
zmieniona w związku z wystąpieniem kolejnych katastrof przemysłowych, tylko z powodu zmian w prawodawstwie, ponieważ opublikowane 16 grudnia
2008 r. Rozporządzenie CLP [2] wprowadziło na terenie Unii Europejskiej nowy, jednolity, zharmonizowany system klasyfikacji substancji i mieszanin niebezpiecznych. Zmiana systemu, na którym oparta
jest kwalifikacja zakładów do kategorii zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnej
awarii przemysłowej spowodowała konieczność
zmiany dyrektywy.
Dyrektywa Seveso III najpierw zmienia Dyrektywę
Seveso II, a dopiero potem ją zastępuje, dlatego
warto podkreślić, że do 1 czerwca 2015 r. obowiązuje Dyrektywa Seveso II ze zmianą wprowadzoną
dyrektywą 2003/105/WE oraz zmianą wprowadzoną
Dyrektywą Seveso III dotyczącą oleju opałowego
ciężkiego. Datą transpozycji Dyrektywy Seveso III do
prawa krajowego jest 31 maja 2015 r. zgodnie z artykułem 31 tej dyrektywy: Państwa członkowskie
wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonywania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia 31 maja
2015 r. Państwa członkowskie stosują te przepisy od
dnia 1 czerwca 2015 r. Dyrektywy w odróżnieniu od
rozporządzeń UE muszą zostać wprowadzone bez-

Główny aktem prawnym implementującym dyrektywy dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym jest ustawa Prawo ochrony środowiska [3], jednakże w odniesieniu do Dyrektywy
Seveso III zmiany obejmą również ustawę o Inspekcji
Ochrony Środowiska, ustawę o Państwowej Straży
Pożarnej, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawę o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko.
Do ustawy Prawo ochrony środowiska dedykowanych jest szereg rozporządzeń wykonawczych, które
w wyniku implementacji Dyrektywy Seveso III również ulegną zmianie m. in. rozporządzenie ws. kryteriów kwalifikacyjnych (rozporządzanie w sprawie
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej), rozporządzenie ws. raportów o bezpieczeństwie (rozporządzenie w sprawie wymagań,
jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku), rozporządzenie ws.
planów operacyjno-ratowniczych (wydane tym razem przez ministra właściwego ds. wewnętrznych –
rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać plany operacyjno-ratownicze), rozporządzenie ws. informacji podawanych do publicznej
wiadomości (rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania
do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej).
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W projekcie ustawy implementującej Dyrektywę Seveso III znajduje się również delegacja dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do
spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw administracji publicznej został zobligowany do określenia w drodze rozporządzenia metodologii ustalania bezpiecznych lokalizacji zakładów o zwiększonym
lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, kierując się potrzebą zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska. W rozporządzeniu zostaną ustalone scenariusze poważnych
awarii, które należy uwzględnić dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, warunki ustalania stref narażonych na oddziaływanie poważnych awarii z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich
wystąpienia oraz ograniczenia dla nowobudowanych obiektów budowlanych, które należy uwzględnić,
gdy znajdują się one w strefie oddziaływania scenariuszy poważnych awarii.
Na dzień dzisiejszy projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw został przedstawiony na Komitecie ds. Europejskich [4], a jego proces legislacyjny będzie postępował dalej.
Publikacja opracowana na podstawie wyników
III etapu programu wieloletniego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego
w latach 2014-2016 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Opracowanie:
Agnieszka Gajek
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy
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Porozumienie pomiędzy PIPC a ORLEN Eko Sp. z o. o.

24 lutego 2015 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
i ORLEN Eko Sp. z o. o. podpisały porozumienie mające na celu uregulowanie zasad współpracy w zakresie wzajemnych obowiązków Stron w związku z prowadzeniem przez ORLEN Eko Sp. z o.o. Sekretariatu Programu „Odpowiedzialność i Troska”®.

jest 31 firm sektora chemicznego i branż pokrewnych,
które dobrowolnie realizują działania na rzecz:

Na mocy ww. porozumienia, możliwy będzie udział
Realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska”
w autorskim Programie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - Bezpieczna Chemia. Dodatkowo, Realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska” będą
mogli bezpłatnie uczestniczyć w seminariach organizowanych przez PIPC.

Program „Odpowiedzialność i Troska”® charakteryzuje otwartość objawiająca się tym, że do programu
przystąpić może każde przedsiębiorstwo niezależnie
od swojej wielkości i stanu „uciążliwości” dla otoczenia. Realizacja programu „Odpowiedzialność i Troska”
pozwala na kompleksową minimalizację oddziaływania na środowisko i prowadzi do poprawy warunków
pracy, wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych. Ciągła poprawa jest miarą uniwersalności programu, nie stawia się bowiem przed jego
realizatorami wstępnych warunków do spełnienia
określonych wymogów. Bezwzględnie istnieć musi natomiast publiczna deklaracja poprawy oraz demonstrowanie jej rezultatów. Prowadzenia stałego dialogu
ze swoimi klientami, dostawcami, kooperantami oraz
ze społecznością lokalną jest jednym z najważniejszych obszarów przynależności firm do grona Responsible Care.

Na mocy zawartej umowy PIPC zadeklarowała wsparcie przy wdrażaniu założeń Programu w części dotyczącej bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy w sektorze chemicznym polegające na
opracowaniu i realizacji projektu „Bezpieczna Chemia”.
Korzystając
z okazji już
teraz
pragniemy zaprosić
do
udziału
w
XII „Forum
Ekologicznego Branży Chemicznej” w Toruniu w dniach 30.09 -02.10.2015 r. W zakresie merytorycznym za organizację Forum odpowiada PIPC.





ochrony środowiska,
ochrony zdrowia,
wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Program „Odpowiedzialność i Troska” opiera się na
poszukiwaniu solidnych i wiarygodnych podstaw
„zrównoważonego rozwoju”, prowadzącego do dobrobytu z zachowaniem sprawiedliwości i poczucia
bezpieczeństwa oraz trwałości funkcji ekologicznych.
Branża chemiczna podjęła wysiłek wprowadzenia
nowoczesnych programów środowiskowego zarządzania, wdrażania czystych i bezpiecznych technologii, a co najistotniejsze, otwartej komunikacji społeczWarto przypomnieć, że już od 22 lat pod auspicjami nej na temat swojej działalności - mówi Anna Gietka Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego funkcjonuje w przewodnicząca Kapituły Programu.
Polsce światowy Program
Responsible
Care
Program jest znany i realizowany przez firmy chemicz(Odpowiedzialność i Troska®). Jest to prośrodowiskone w ponad 60 krajach na świecie.
wy program realizowanym przez przemysł chemiczny
na całym świecie. W Polsce realizatorami programu
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Z cyklu znalezione w internecie :)
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WYPADKOM
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